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ترامپ امريكا را در آستانه جنگ دوم شبهجزيره كره قرار داده است
ريچارد هاس ،رييس انديشكده شوراي روابط خارجي امريكا و ديپلمات ارشد پيشين ،در دفاع از باب كوركر ،سناتور جمهوريخواه و رييس كميته روابط خارجي سنا ،از عملكرد دونالد ترامپ رييسجمهور اين كشور
انتقاد كرد .ريچارد هاس رييس انديشكده شوراي روابط خارجي امريكا در پيامي كه در توييتر منتشر كرد ،نوشت« :باور نميكنم كه رييسجمهوري ترامپ ما را به جنگ جهاني سوم بكشاند ،بلكه او ما را به جنگ دوم كره
نزديكتر خواهد كرد كه در هر مقياس وحشتناك خواهد بود » .ريچارد هاس پيش از اين نيز درباره شيوه حكمراني ترامپ در دولت امريكا هشدار داده بود كه وي به دنبال ايجاد اختالل در نظام بينالملل است.

يمن

رويترز از كارشكني عربستان
در مسير ارسال محمولههاي بشردوستانه به يمن گزارش داد

محاصره جنگي شكمهاي خالي

ميثم سليماني
در طول 30ماه كه از جنگ يمن
ميگذرد كشتيهاي حامل مواد
غذايي كه به سمت يمن در حال حركت بودند،
توسط كش��تيهاي جنگي عربستان سعودي
متوقف ميش��وند و راه آنها براي پهلوگيري در
بندر يمن گرفته ميش��ود .عربستان سعودي و
متحدان آن از سال  2015نيروهاي دريايي خود
را در آبهاي يمن و اطراف آن مستقر كردهاند،
هرچند بهانه اصلي آنها براي مسدود كردن راه
ارس��ال س�لاح به يمن بود .آنها توجيه كردند
كه محاصره دفاعي يك ضرورت بشردوس��تانه
است .اطالعاتي كه رويترز به دست آورده نشان
ميدهد ،ائتالف به رهبري سعودي از ورود مواد
ضروري ب��ه يمن جلوگي��ري ميكنند و حتي
در مواردي كش��تيهايي بدون اينكه اس��لحه
حمل كنن��د متوقف ميش��دند و طبق برخي
گزارشهاي محرمانه س��ازمان ملل ،عربستان
به كش��تيهاي س��ازمان ملل نيز اج��ازه عبور
نداده است.

به طور مثال سازمان ملل گزارش داده است كه
در ماه مهسال  2016كش��تي حامل كاالهاي
تجاري كه براي تامين مايحتاج اوليه مردم يمن
به اين كشور ارسال شده بود نيز متوقف شد .در
حال حاضر انزوا و محاصره يمن هيچ نتيجهاي
نداش��ته جز اينك��ه يك چه��ارم جمعيت 28
ميليون نفري اين كش��ور در گرسنگي كامل به
سر ببرند .اين جنگ تاكنون بيش از  10هزار نفر
را به كام مرگ كشانده است و بيش از نيم ميليون
كودك زير 5سال نيز از سوء تغذيه رنج ميبرند و
حداقل 2135نفر كه اكثرا كودك بودند در شش
ماه گذشته بر اثر بيماري وبا جان خود را از دست
دادهاند.هرچندسازمانهايكمككنندهامسال
توانس��تهاند محصوالت غذايي خود را به برخي
مناطق يمن برسانند ،اما در حقيقت  85درصد
واردات مواد دارويي ،غذايي و حمل و نقل تجاري
در اين كشور كاهش يافته است؛ كشوري كه اكثر
نيازهاي خود را در ش��رايط عادي نيز از طريق
واردات تامين ميكرده اس��ت .طبق دادههاي
برنامه جهاني غذا كه به دس��ت رويترز رسيده،
در هشت ماه نخست امسال ،تنها  21كشتي به

خطر قحطي تهديد نيست ،واقعيت است

بحران در يمن دوس�ال است كه ادامه دارد و هنوز هيچ راهكار
مشخصي براي برون رفت از آن وجود ندارد .طرفهاي درگير
در يمن نيز هيچ راهكاري براي صلح ارايه نميدهند و مردم اين
كشور از يك فاجعه انساني بزرگ رنج ميبرند .يك مقام ارشد
سازمانمللمتحدنيزازكشورهايعضوشورايامنيتخواسته
است تا از قدرت سياسي و اقتصادي خود براي تحت فشار قرار
دادن طرفهاي درگير در جنگ يمن استفاده كنند.
اسماعيل ولد الشيخ فرستاده ويژه دبيركل سازمان ملل متحد
براي يمن ،به خبرنگاران در ش�وراي امنيت گف�ت :در ميدان
جنگ يمن هيچ كس برنده نيس�ت و تنه�ا بازندهاي آن مردم
يمنهستندكهازاينجنگرنجميبرند.اوخطاببهخبرنگاران
گفت :مردم يمن فقيرتر ميشوند ،در حالي كه رهبران با نفوذ
ثروتمندتر ميشوند .آنها به دنبال پيدا كردن راهحل نيستند،

بندر حديده رفتند .اين در مقايسه با مدت مشابه
سال گذشته كه  54كشتي به اين منطقه آمدند
قابل مقايسه نيست .اين در حالي است كه قبل از
جنگ در هشت ماه اول سال 2014بيش از129
كشتي در ساحل يمن پهلو ميگرفتند .از طرفي
شرايط نش��ان ميدهد كه نگه داشتن داروها و
غذا بعد از مدتي همه آنها را از بين ميبرد و همه
آنها فاسد ميشوند و قابليت استفاده ندارند .از
طرفي بعد از حمله هوايي عربس��تان سعودي
در آگوس��ت  2015تمام جرثقيلهاي صنعتي
بندر حديده تخريب ش��ده و حتي محصوالتي
كه اجازه پهلوگيري پيدا ميكنند نيز به سختي
منتقل ميش��وند .هرچند حوثيها در اين باره
امكان ارايه نظر ندارند و مقامات دولت مستعفي
يمن نظري مستقيم در اين خصوص ندادند ،اما
سفير عربستان سعودي در سازمان ملل هفته
گذشته اين موضوع را رد كرد و گفت كه ائتالف
سعودي حمل و نقل تجاري مواد غذايي ،پزشكي
و س��وخت را به يمن مس��دود نكرده است .وي
افزود كه يمن كمكهاي بشردوستانه دريافت
ميكند .وي به خبرن��گاران گفت :من ميتوانم

زيرا آنها قدرت و كنترل خود را در مسير حل و فصل موضوع از
دست دادهاند .ولدشيخ ميگويد كه با مقامات يمني و مقامات
بينالمللي ديدار كرده است .وي ميافزايد در حال مذاكره در
مورد دسترسيهاي انساندوستانه ضروري در يمن است ،اما
نميتواند جايگزين راهحل جامع توافقنامه صلح شود .به نظر
ميرسد پيشنهادات جديد شامل اقدامات بشردوستانه براي
بازسازي اعتماد و همچنين بازگرداندن طرفها و احزاب حاضر
در يمن به ميز مذاكره است.
او گفت :ما اميدواريم كه اين تعهد به منظور تعميق مش�اركت
آنها با من بر اس�اس رس�يدن به ابتكارات جديد براي رسيدن
به يك راهحل سياس�ي صلح آميز باش�د .وي افزود ما از تمام
امكانات سياسي ،تداركاتي ،اداري و تسهيالت قانوني سازمان
مللمتحدبرايرسيدنبهصلحدراينكشوراستفادهميكنيم.

گزارش ديپلماسي

تكرار تاريخ با خيانت دوباره منافقين

گروهديپلماسي| ادعايجديد«:سايتهاي
مخفي هس��تهاي ايران كه در مسير توسعه
سالحهاي اتمي هستند فاش شدند ».تكرار تاريخ از  2002تا
.2017سازمانمجاهدينخلق(منافقين)درستچندساعت
پيش از اعالم تصميم دونالد ترام��پ ،رييسجمهور اياالت
متحده درباره سياست جامع دولتش در قبال ايران به شمول
رويكرد واشنگتن نسبت به توافق هس��تهاي با ايران ،رسانه
امريكايي فاكسنيوز گزارشي اختصاصي از يافتههاي مورد
ادعاي منافقين در مورد ابعاد متفاوت برنامه هستهاي ايران
داده است .دونالد ترامپ ادعا ميكند كه توافق هستهاي ايران
با 5+1در راستاي منافع امريكا نيست و به همين دليل احتماال
ظرف چندساعت آينده پايبندي ايران به توافق هستهاي را
تاييد نخواهد كرد .اين اقدام فرجام برجام را در اختيار كنگره
امريكا ق��رار ميدهد كه  60روز براي اع�لام نظر در اين باره
فرصت خواهد داش��ت .در حالي كه آژانس بينالمللي انرژي
اتمي با س��ختگيرانهترين مكانس��يمهاي بازرسي و نظارت
تاكنون هش��ت بار پايبندي ايران به توافق هستهاي را در دو
سال گذشته تاييد كرده اس��ت اما منافقين روز چهارشنبه
گزارش 52صفحهاي را در اختيار فاكس نيوز قرار دادند .عنوان
اين گزارش س��ايتهاي نظامي بازرسي نشده است و هسته
كالم در آن اين ادعا اس��ت كه برنامه هس��تهاي ايران با ابعاد
نظامي متوقف نشده است .فاكسنيوز كه به شكل اختصاصي
متن اين گزارش  25صفح��هاي را در اختيار دارد در اين باره
به نقل از يكي از اعضاي منافقين مينويس��د :سالهاي سال
گفته ش��ده كه برنامه هس��تهاي ايران دو بعد متفاوت صلح
آميز و نظامي دارد .در همه اين س��الها نيز برنامه صلح آميز
هستهاي ايران پوششي براي برنامههاي نظامي اين كشور در
حوزه هستهاي بوده است اما حقيقت اين است كه ابعاد نظامي
در حقيقت قلب برنامه هستهاي ايران هستند .در بخشهاي
ديگري از اين گزارش ادعا شده كه سازمان پژوهشهاي نوين
دفاعي موس��وم به سپند از دو دهه پيش مورد توجه سازمان
منافقين بوده اس��ت .در ادامه اين گزارش هم ادعا شده است
كهبخشيكهمسووليتتحقيقاتمستقيمدرموردتسليحات
اتمي را برعهده دارد با عنوان مركز تحقيقات و توسعه انفجار
و ضربه مشغول به كار است .فاكس نيوز در ادامه اين گزارش
به نقل از فردي با نام جعفرزاده كه از اعضاي منافقين اس��ت،
مينويس��د كه بخشهاي نظامي ايران كه در آنها تحقيقات
درمورد بمب هستهاي انجام ش��ده در طول ساليان گذشته
هم تغيير نام و هم تغيير مكان دادهاند.
اين گ��زارش در حالي تمركز خود را بر ابع��اد نظامي برنامه

هستهاي ايران قرار داده است كه پرونده مربوط به اين مساله
پ��س از حصول برج��ام در جوالي س��ال  2015با همكاري
س��ازمان انرژي اتمي ايران و آژانس بينالمللي انرژي اتمي
براي هميش��ه بسته و مختومه ش��د و دبيركل آژانس نيز در
گزارش خود تاكيد ك��رد كه هيچ گونه انح��راف نظامي در
برنامه هستهاي ايران نيافته است .با اين وجود گروه تروريستي
منافقين در حالي ادعاي وجود ابعاد نظامي در برنامه هستهاي
اي��ران را مطرح كرده اس��ت كه دولت دونال��د ترامپ نيز در
چندماه اخير در مسير بهانه يابيها براي تحت فشارقرار دادن
ايران در چارچوب برجام ،فش��ار بر آژانس بينالمللي انرژي
اتمي براي بازديد از تاسيسات نظامي ايران را شدت بيشتري
بخشيده است .نيكي هيلي ،نماينده امريكا در سازمان ملل
نيز در راستاي تحقق همين سناريو س��فري در تابستان به
وين داشت و با يوكيا آمانو ،مديركل آژانس بينالمللي انرژي
اتمي ديدار كرد؛ ديداري كه عمال به سرانجام و فرجام ويژهاي
نرسيد .با اين وجود به نظر ميرسد كه اين گزارش منافقين
نيز در راس��تاي فش��ارهاي مدنظر امريكا براي دسترسي به
تاسيسات نظامي ايران اس��ت كه البته چنين مسالهاي هم
از س��وي مقامهاي سياس��ي عاليرتبه در ايران و هم از سوي
چهرههاي نظامي در كشورمان بهشدت رد شده است.
نكته قابل توجه در اين گزارش اين است كه تمامي اطالعات
داده ش��ده در مورد مراكز نظامي ايران تكراري است و هيچ
گونه نكت��ه جديدي در مورد اين تاسيس��ات و فعاليتهاي
داخل آنها ارايه نشده است .در انتهاي اين گزارش نيز با استناد
به اطالعاتي كه هيچ مدرك مستدلي براي آنها وجود ندارد،
ادعا ميشود كه برنامه هستهاي ايران به شكل مخفيانه حتي
پس از جوالي  2015و حصول برجام ،ابعاد نظامي داش��ته
اس��ت و همچنين در مورد عدم دسترسي آژانس بينالمللي
انرژي اتمي به اين سايتها و مكانها ابراز نگراني شده است.
جعفرزاده كه فاكسنيوز از وي با عنوان عضو ارشد منافقين
نام ميبرد در ادامه گفتوگوي خود با اين رسانه امريكايي ادعا
ميكند كه كنگره باي��د بر حجم تحريمهاي اقتصادي ايران
بيفزايد تا در ايده مقابل هم قرار دادن دولت و ملت موفق شود.
ايده نخنمايي كه در جريان تحميل شديدترين تحريمهاي
هستهاي و غيرهس��تهاي بر ملت ايران نيز ره به جايي نبرد و
در نهايت ش��ش قدرت بينالمللي در حال��ي مقابل ايران در
ميز مذاكرات نشستند كه هم برنامه هستهاي ايران كيفيت
و كميت بيش��تري يافته بود و هم نقشه اروپا دستدردست
امريكا ب��راي به زان��و در آوردن ايران با توس��ل به تحريم به
بنبست خورد.

به شما اطمينان دهم كه هيچگونه حمل و نقل
كمكهاي بشردوستانه مختل نشده است و از
دسترسي به كمكها نيز جلوگيري نشده است.
وي مدعي شد كه ما بزرگترين كمككننده به
مردم يمنهستيمواينبراي ما قابلدركنيست
كه از يك طرف كمكرساني و از سوي ديگر آن را
مسدود كنيم .رويترز وضعيت  12كشتي را كه
توسط عربستان متوقف شدند و تحت محاصره
عربستان س��عودي به عقب رانده شدند ،مورد
بررس��ي قرار داد .تحقيقات نش��ان داد كه آنها
كشتيهاي تجاري و كمكهاي انساندوستانه
بودند كه س��ازمان ملل آنها را ارسال كرده بود و
حتي هيچ اسلحهاي روي عرشه كشتي نيز نبوده
است.هفتكشتيتنهاغذاودارووديگرملزومات
مورد نياز را حمل ميكردند .طبق بررسيهايي
كه انجام گرفت اين هفت كشتي آنتيبيوتيكها
و تجهي��زات جراحي و دارو ب��راي ضدعفوني و
داروي ضد ماالريا به اندازه نياز سيصد هزار نفر
حمل ميكردند .يك گروه پشتيبان كودكان كه
مركز آن در بريتانيا قرار دارد ،گزارش داده است
كه با توجه به مسدود شدن مسير اين كشتيها
در طول مدت سه ماه به حدود  20هزار دالر دارو
آسيب وارد شد و تاريخ استفاده از آن نيز منقضي
ش��د .در ماه جوالي نيز ،چهار تانكر نفتي با 71
هزار تن س��وخت ،مع��ادل  10درصد نيازهاي
ماهانه يمن از ورود به اين كش��ور منع شد و در
نهايت پس از پنج هفته توانس��تند ب��ار خود را
خالي كنند .ديدهبان حقوق بش��ر در گزارشي
كه ماه گذش��ته منتش��ر كرد ،اظهار داشت كه
ائتالف رهبري س��عودي 77 ،تانكر س��وخت را
به طور غيرمنتظ��ره متوقف كردن��د و تحويل
آن را ب��ه تعويق انداختند و تانكرها را از ماه مهتا
سپتامبر متوقف كردند و سپس به منطقه تحت
كنترل نيروهاي مردمي يمن ارسال كردند .در
يك مورد يك كش��تي در يك بندر عربس��تان
سعودي بيش از پنج ماه نگه داشته شد .در اوايل
تابستانامسالنيزدولتمستعفييمنكهازنگاه
عربستان و برخي كشورها كماكان دولت قانوني
شناخته ميشود مدعي شد يك بندر نفتخيز
در اختيار حوثيها را به علت وضعيت غيرقانوني
و آس��يبهاي محيطزيستي بسته است .طبق
گزارش سازمان ملل تمامي كشتيهاي حمل
و نقل س��يمان و آهن همگي ب��ه بندر عدن كه
تحت كنترل دولت مستعفي قرار دارند هدايت
ميشوند.
از سوي ديگر در نتيجه اين محاصره از تابستان
گذشته هيچ پرواز تجاري به صنعا پايتخت يمن
انجام نشده است و دو شركت حمل و نقل بزرگ
كانتينري كه يكي درسوييس قرار دارد و ديگري
در سنگاپور به دليل خطرات موجود حمل و نقل
به يمن از اوايل س��ال  2017ميالدي خدمات

وي در ادام�ه تاكي�د كرد ك�ه تنها راهح�ل موثر ب�راي آينده
يمن بازگش�ت به ميز مذاكره اس�ت .جان جينگ ،مدير دفتر
هماهنگي اموربشردوستانه سازمان ملل متحد نيز اعالم كرد
كه بناس�ت برنامه امداد رساني به مردم يمن در جلسه شوراي
امنيت نيز مورد بررسي قرار گيرد زيرا منابع مالي كم است .به
گزارش جان جينگ ،برنامه  3ميليارد دالري براي كمك به 12
ميليون نفر از انسانهايي كه نيازمند كمكهاي فوري در اين
كشور هس�تند تنها  55درصد آن تامين شده است .وي افزود
با وجود تمام پيچيدگيها و س�ختيها براي ارسال كمكهاي
بشردوستانه به يمن ،توانسته است به هفت ميليون نفر كمك
مس�تقيم برس�انند .بنابراين ،كشورهاي عضو س�ازمان ملل
متحد را تشويق ميكنيم كه مستقيما از تالشهاي ما حمايت
كنند و اقدامات بهتري را در اين راستا انجام دهند .مدير دفتر

خود را به بندر تحت كنت��رل نيروهاي مردمي
يم��ن متوقف كردند و هنوز خدم��ات خود را از
سر نگرفتهاند.
در گزارش محرمانهاي كه در ماه آوريل به شوراي
امنيت ارايه شد ،محققين سازمان ملل جزييات
بسياري از تاخير كشتيها از طريق محاصره ارايه
دادند .در يك مورد ،كش��تيهاي يك ش��ركت
حمل و نقل ح��دود  396روز منتظ��ر بودند تا
در اس��كله حديده پهلو بگيرد ،ب��اري به ارزش
5/5ميليون دالر بود كه در آن مواد س��وختي و
مواد فري��زري بود .طبق گزارش س��ازمان ملل
به طور معمول در زماني كه ائتالف عربس��تان
سعودي و متحدان آن بخواهند مجوز كشتيها
را براي پهلوگيري ص��ادر كنند حداقل  10روز
زمان ميبرد.
از طرفي ديگر طبق گفته سازمان ملل ،ائتالف
سعودي تنها دليل از بين رفتن واردات به يمن
نيست .بانكهاي خارجي خطوط اعتباري را به
ش��ركتهاي تجاري براي ارسال محمولههاي
تج��اري به يمن محدود كردهان��د ،نگرانيهاي
زيادي در خصوص بازپرداخت و مشكالت مربوط
به پردازش معامالت وجود دارد .چرا كه فعاليت
بانك مركزي بين يك دولت شناخته شده مدعي
در عرصه بينالملل و نيروهاي مردمي يمن در
هالهاي از ابهام قرار گرفته اس��ت .ب��ا اين حال
دشوار اس��ت كه دقيقا بتوان اثرات عدم ارسال
كمكهاي بشر دوستانه به يمن را مورد ارزيابي
قرار داد .در بسياري از نقاط كشور يمن گروههاي
امدادي و خبرنگاران دسترسي كامل ندارند .با
اين حال بيش از دوس��ال است كه سازمان ملل
هش��دار ميدهد كه يمن در يك قدمي قحطي
قرار دارد .برنامه جهاني غذا تخمين زده است كه
تعداد افرادي كه نيازمند كمك هستند تاكنون
به  20ميليون نفر افزايش يافته است .كه بيش از
دو سوم جمعيت كشور را تشكيل ميدهد .با اين
وجود رياض هرگز به صورت رسمي فهرستي از
اقالم مجاز و غيرمجاز را منتش��ر نكرده است اما
همواره اعالم كرده كه اقدامات مناس��ب را براي
مقابله با تهديدات انج��ام ميدهد .مدير برنامه
جهاني غذا پيشتر اعالم ك��رده بود ،يمن يك
مورد فاجعه بار اس��ت .اين منازعاتي ساختگي
است كه گرسنگي ش��رايط را به سمت قحطي
سوق ميدهد .اگر جنگ را پايان دهيم ،گرسنگي
را نيز تم��ام ميكنيم .برخي خبرها حاكي از آن
است كه امريكا نيز انتقاداتي را در اين خصوص
آغاز كرده است .برخي سناتورها از جمله تاد يانگ
س��ناتور جمهوريخواه ايالت اينديانا در كميته
روابط خارجي س��نا گفت :عربس��تان سعودي
ممكن است نقض قوانين بشردوستانه انجام داده
باشد ،چرا كه مانع جريان ورود كاالهاي مورد نياز
به يمن شده است.

هماهنگي بشردوستانه سازمان ملل همچنين اعالم كرد كه در
جلسات با اعضاي سازمان ملل متحد خواستار پروازهاي فوري
كمكهاي بشردوستانه به فرودگاه صنعا و واردات به اين كشور
شديم .وي هشدار داد كه هرگونه كاهش چشمگير واردات به
علت تاخير بروكراتيك خطر تهديد قحطي را به يك واقعيت
تبديل ميكند .طب�ق گزارشها درگيري در يمن به س�ومين
سال خود ميرس�د و  17ميليون يمني در چرخه ناامني تامين
غذا قرار دارند و يك س�وم مردم نيز در معرض قحطي ش�ديد
هستند .عالوه بر اين تخريب زيرساختها و فروپاشي خدمات
عموميبهويژهسيستمهايآبوفاضالب،موجبشيوعوبايي
ويرانگر شده است كه در حال حاضر آمارها نشان ميدهد بيش
از2100نفر بر اثر اين موضوع جان خود را از دست دادند و هزاران
نفر در هفته نيز آلوده ميشوند.

ادامه از صفحه اول

چالش حفظ برجام و يك فرصت طاليي

بخشهايي از اين رفتار به سياس��ت داخلي
امريكا باز ميگردد كه نه در اختيار جمهوري
اس�لامي ايران اس��ت و نه به رفتار ايران ارتباط��ي دارد .بعد
ديگر اين مس��اله دشمني بخشي از جمهوريخواهان امريكا،
به خصوص اطرافيان نزديك دونال��د ترامپ با اتحاديه اروپا
و نقشآفريني اي��ن نهاد به عنوان ي��ك بازيگر مهم جهاني
اس��ت .نگرش اي��ن دس��ته از سياس��تمداران امريكايي به
اتحاديه اروپا بس��يار منفي اس��ت ،همانگونه كه نسبت به
سازمان ملل هم ديدگاه خوبي ندارند و حتي شخص دونالد
ترامپ نسبت به ناتو هم ديدگاه خوبي ندارد .در مجموع اين
دسته از جمهوريخواهان هيچ عالقهاي به عملكرد نهادهاي
چندجانبهگرايي بينالمللي ندارند .از سوي ديگر اتحاديه اروپا
برجام را به عنوان يك دس��تاورد هويتي براي خود ميداند.
برجام سندي است كه در سطح بينالملل اتحاديه اروپا را به
عنوان يك بازيگر موثر معرفي ميكند و تنها مس��اله جهاني
محسوب ميش��ود كه اتحاديه اروپا در حل و فصل آن نقش
كليدي بازي كرده است .اتحاديه اروپا براي حفظ اين توافق
انگيزه بسيار قوي دارد .منافع امنيتي و اقتصادي اروپا به عنوان
يك همسايه براي خاورميانه و حتي جمهوري اسالمي ايران،
پيوند طبيعي با منافع اقتصادي و امنيتي كشورهاي منطقه
خاورميانه دارد .برخ�لاف اروپا ،آثار بحرانهاي خاورميانه از
نزديك و به صورت مستقيم ملموس نيست .براي مثال بحث
بحران مهاجرت كه سال  2015براي اروپا اتفاق افتاد ،انگيزه
امنيتي اروپا براي ارتباط بيشتر با ايران را گسترش داده است.
اما انگيزه و ميل اروپاييها به تنهايي كافي نيست ،بايد براي
تبديل كردن اين انگيزه به عمل ،ايران ديپلماسي و سياست
خارجي هوشمندانهتر و پيچيدهتري را در پيش بگيرد .ايران
بايد اتحاديه اروپا را به عنوان يك نهاد مستقل و واحد در نظر
بگيرد و در كنار آن 28عضو اين اتحاديه را نيز هر يك به عنوان
يك هويت مجزا در نظر بگيرد .در واقع بايد در نظر داشت كه
اتحاديه اروپا به جز اينكه مجموعهاي شامل 28كشور است ،به
خودي خود نيز يك سري پوياييها و هويت مستقل براي خود
دارد .شناخت دستگاه سياست خارجي ايران بايد از كشورهاي
اروپايي به صورت مجزا و اتحاديه اروپا به عنوان يك كل تعميق
پيدا كند .دستگاه سياس��ت خارجي ايران بايد با شجاعت و
بيپروايي بيشتري شناخت خود را از سياست داخلي ،منافع
و نگرانيهاي كشورهاي اروپايي و اتحاديه اروپا افزايش دهد
تا نه تنها روابط با اروپا را براي ايران تسهيل كند ،بلكه تعميق
روابط را براي طرف اروپايي نيز تسهيل بكنيم .يكي از محاسن
سياست خارجي جمهوري اسالمي صبر ،بردباري و ديدگاه

درازمدت آن اس��ت .حتي اگر كار به جايي برس��د كه امريكا
قصد كناركشيدن از برجام داشتهباشد ،ممكن است چنين
رفتاري باعث كاهش منافع اقتصادي و تجاري كوتاهمدت و
ميان مدت ايران بر اثر رفع تحريمها بشود ،اما حفظ برجام و
تعميقارتباطبااروپادردرازمدت ميتوانداينضررهاراجبران
كند .اتحاديه اروپا و كشورهاي اروپايي از لحاظ سياسي براي
حفظ برجام كوتاهي نكردهاند ،هم سفراي اروپايي در تهران
به شكل واضح از برجام دفاع ميكنند ،خيلي مقامات اروپايي
به واشنگتن سفر كردهاند كه با مقامات سياسي و نمايندگان
كنگره امريكا گفتوگو و رايزني كنند ،وزراي خارجه اروپايي
تكتك پايبندي خودشان به برجام را تاييد كردهاند .تاكنون تا
اين اندازه مشخص نبود كه اختالف نظر و تفاوت آراي سياسي
ميان اروپا و اياالت متحده امريكا وجود دارد .البته بايد توجه
كرد كه انگيزه تجاري و اقتصادي كمپانيها و ش��ركتهاي
خصوصي اروپايي لزوما شبيه به دولتهاي متبوعشان نيست.
دولتهاي اروپايي در كنار موضعگيري سياسي ،شركتهاي
خصوص��ي و كمپانيهاي تجاري كشورهايش��ان را نيز به
حضور در ايران تش��ويق ميكنند ،اما انگيزهها ،منفعتها و
ريس��كپذيري ش��ركتها با دولتها كامال متفاوت است.
زماني كه در م��ورد انتظارات از اروپا صحبت ميكنيم ،نبايد
انتظار سياسي از دولتهاي اروپايي را با انتظارهاي تجاري و
اقتصادي از شركتهاي اروپايي اشتباه گرفت .به اعتقاد من
كندتر بودن حضور شركتها و موسسات اروپايي در اقتصاد
ايران ،ارتباط مستقيمي با تالشهاي دولتهايشان به لحاظ
سياس��ي ندارد .براي افزايش حضور اقتصادي اروپاييها در
ايران ،بايد جادههايي صاف و زمينهس��ازيهايي ايجاد شود.
يكي از زمينهسازيها اين است كه جمهوري اسالمي ايران
بايد به شكل روش��نتر و موثرتر دوستي خود با اروپاييها را
به جهانيان نشان دهد .اگر بتوانيم توجه بيشتري به نيازها،
مالحظات و مسائل داخلي كشورهاي اروپايي داشتهباشيم،
ميتوانيم اروپاييها را تش��ويق كنيم كه ب��ه ايران به عنوان
يك همسايه موثر و بازيگر سازنده نگاه كنند كه هم در سطح
دولتها و هم در س��طح اتحاديه ،منافع اروپاييها را تامين
ميكند .اگر جمهوري اسالمي بتواند اين ارتباط را محكمتر
و عميقتر كند ،زمينهساز تقويت استقالل سياست خارجي
ميشود ،چرا كه ارتباط خوب و موثر با قدرتهاي شرقي در
كنار ارتباط پويا و اثربخش با كش��ورهاي اروپايي ،توازني را
ايجاد ميكند كه استقالل ايران را تقويت ميكند .رسيدن به
چنينهدفينيازمندسهعنصرشجاعت،بردباريوخونسردي
در مواجهه با بحران «چالش حفظ برجام» است.

گزارش روز

سرخط خبرها

اما و اگرها درباره غيبت وليعهد

س�ازمان ملل :داعش بي�ش از  5ميلي�ون عراقي را
آواره كرده است
صدور دس�تور بازداشت رييس و اعضاي كميسيون
ناظر بر همهپرسي استقالل كردستان عراق
استولتنبرگ :هدف تركيه از خريد اس ۴۰۰مخالفت
با ناتو نيست
آمادگي قاهره براي مشاركت در مذاكرات آستانه
ارتش عراق رسما آزادي حويجه را اعالم كرد
ترامپ اوايل  ۲۰۱۸س�فري كاري به انگليس خواهد
داشت
حمله انتحاري داعش در دمش�ق  7كش�ته و زخمي
بر جاي گذاشت
سازمان ملل :حدود  ۳۰۰۰مسلمان در ميانمار قتلعام
شدهاند
س�ئول :كرهش�مالي ب�ه زودي  ۳۰راك�ت كوتاهبرد
شليك ميكند

آيا محمد بن سلمان
زخمي شده است؟

بعد از حمله مسلحانه اخير به قصر السالم در
جده شمار زيادي از چهرههاي اصلي خاندان
آل سعود از ميهماني استقبال از سلمان بن عبدالعزيز پادشاه
عربستان كه به تازگي از روسيه بازگشته غايب بودند ،پايگاه
خبري «مرآه الجزيره» كه وابسته به معارضان عربستان است
در گزارشي نوشته كه عدم حضور چهرههاي مهمي از جمله
محمد بن سلمان وليعهد و پسر محبوب پادشاه سعودي در
مراسم استقبال از او پرسشهاي زيادي را پيش كشيده است.
بر اساس اين گزارش با توجه به اينكه تيراندازي اخير در قصر
الس�لام هم كمي پيش از ورود ملك سلمان به عربستان رخ
داده بود برخي تحليلها حاكي اس��ت كه محمد بن سلمان
از بيم مورد س��وء قصد قرار گرفتن ،از حضور در مراسم ورود
پدرش به عربستان خودداري كرده است« .كشكول» يكي از
كاربران پر طرفدار عربستاني كه از معارضان اين كشور است
و به صورت ناش��ناس توييت ميكند ،در صفحه توييتر خود
اين فرضيه را مطرح كرده است؛ اما «فارس بن سعود» كه از
افراد نزديك به محمد بن نايف اس��ت در صفحه توييتر خود
نوشته كه اطالعاتي را در اختيار دارد كه حاكي از زخمي شدن
محمد بن س��لمان و خالد الفيصل مشاور او در حمله اخير به
كاخ السالم است .در حالي كه همزمان با انتشار اخبار مربوط
به تيراندازي در نزديكي كاخ السالم عربستان و كشته شدن
دو نظامي از گارد پادشاهي و زخمي شدن  3تن ديگر« ،فارس
بن سعود» يك كاربر پر طرفدار ديگر عربستاني ميگويد كه
دو حمله به كاخ السالم صورت گرفته و عربستان فقط اخبار
مربوط به يكي از حملهها را منتشر كرده در حالي كه در حمله
دوم وليعهد س��عودي و خالد الفيصل زخمي شدهاند .برخي
گزارشهاي اخير را كه ف��رد مهاجم يكي از افراد خاندان آل
سعود بوده و در همين راستا ميزان حساب كاربري ديگر كه
اين اكانت توييتري نيز به افشاگري در خصوص خاندان آل
س��عود ميپردازد ،نوشته كه خبر تيراندازي به سوي محمد
بن س��لمان 100درصد صحيح اس��ت و فردي كه به سوي
محمد بن س��لمان تيراندازي كرده ،تركي بن مقرن بوده كه
باعث زخمي شدن دست چپ وليعهد عربستان شده است.
در چند روز گذشته محمد بن سلمان در مراسمهاي رسمي
هم حضور پيدا نكرده و رس��انههاي سعودي فقط به انتشار
اخبار گفتوگوهاي تلفني او بس��نده كردهان��د .عالوه بر آن
يكي از مسائلي كه اين شبهات را تقويت ميكند به ارسال پيام
صوتي او براي يكي از پدران نظاميان كش��ته شده عربستان
در جنگ اين كشور عليه يمن هم مربوط ميشود ،به صورت
معمول مسووالن سعودي به صورت حضوري پذيراي اعضاي
خانوادههاي نظامياني هستند كه در پي مشاركت در جنگ
يا حمالت تروريستي كشته ميش��وند اما اينبار در اقدامي
نامتعارف وليعهد عربستان ترجيح داده تا براي خانواده اين
فرد پيام صوتي ارسال كند .همين غيبت او از رسانهها يا عدم
حضورش باعث ش��ده دو فرضيه در خصوص او مطرح شود؛
يك��ي اينكه او در حمله اخير به كاخ الس�لام در جده زخمي
شده و ديگري اينكه با توجه به شاهزادگان سعودي متعددي
كه با به قدرت رسيدن محمد بن سلمان مخالف هستند و با
توجه به اينكه محمد بن نايف ،وليعهد پيش��ين كه با طرح و
برنامه بن سلمان از نقشه سياسي اين كشور حذف شد سالها
مسووليت نهادهاي امنيتي را برعهده داشت و نفوذ بااليي در
ميان نيروهاي امنيتي اين كشور دارد ،احتماال او يا حاميانش
طرح و برنامهاي براي انتقام از بن س��لمان و ترور او دارند .به
همين دليل بن سلمان از بيم از دست دادن جان خود تحت
تدابير شديد امنيتي قرار گرفته است.

سوژه روز

سردرگمي در وضعيت استقالل
كاتالونيا

ماريانو راخوي نخستوزير اسپانيا روز گذشته
در تلويزيون اسپانيا حاضر شد و با اشاره به نطق
روز سهشنبه رييس منطقه كاتالونيا ،اين پرسش را مطرح كرد
كه آيا هيچ كس ميتواند اين پاس��خ را بده��د كه آيا او اعالم
استقالل كرده اس��ت يا نه؟ چرا كه دولت اسپانيا بعد از نطق
روز سهشنبه كارلوس پوجدمون در يك سردرگمي جدي به
س��ر ميبرد .زيرا در حال حاضر تعريف مشخصي از موقعيت
كاتالونيا براي اقدام بعدي دولت اسپانيا در خصوص كاتالونيا
وجود ندارد .چرا كه دولت نميدان��د كه بايد اقدامات قهري
خود را عليه كاتالونيا به عنوان يك منطقه جديد استقالل يافته
تجديدكندياباكاتالونيابهعنوانبخشيازاسپانيابرخوردكند.
به گزارش دويچه وله نخستوزير اسپانيا روز چهارشنبه گفت،
پوچدمون اين امكان را دارد كه به تنش پايان دهد و به قانون
اساسي اسپانيا پايبند باشد .او تهديد كرد كه در غير اينصورت،
درباره اعمال ماده  ۱۵۵قانون اساس��ي تصميمگيري خواهد
شد .بر اساس اين ماده ،اگر يك دولت محلي از قانون اساسي
سرپيچي كند ،دولت مركزي مختار است كه آن دولت محلي
را به طور موقت بركنار كند و اداره امور منطقهاي را به دس��ت
بگيرد و از ط��رق گوناگون اعضاي دولت محلي را به پايبندي
به قانون اساس��ي وادارد .راخوي گفته است :در صورت اعالم
استقالل توسط دولت محلي كاتالونيا از مجلس سناي اسپانيا
تقاضاي مج��وز براي بهكاربردن ماده  ۱۵۵قانون اساس��ي را
خواهد كرد .در مجلس س��نا حزب محافظ��هكار «مردم» به
رهب��ري راخوي ،داراي اكثريت اس��ت .كارلوس پوجدمون،
رييس منطقه كاتالونيا روز سه شنبه به پارلمان اين منطقه در
بارسلونا رفت و گفت كه كاتالونيا حق ايجاد يك كشور مستقل
را در پي رفراندوم هفته گذشته به دست آورده است و از جدايي
اس��پانيا نيز حمايت كرد .اما پوجدمون همچنين در سخنان
خود از پارلمان اين منطقه خواست تا اعالن استقالل رسمي را
براي چند هفته به تعويق اندازد تا گفتوگو با مادريد ادامه پيدا
كند .از همين رو اقدام رييس منطقه كاتالونيا مقامات اسپانيا
و حتي اتحاديه اروپا را نيز س��ردرگم كرده ،چرا كه نميدانند
چه اتفاقي بناس��ت رخ دهد .در حال حاضر رفراندوم جدايي
كاتالونيا از اسپانيا تبديل به بزرگترين بحران قانون اساسي
اين كشور از زمان پايان رژيم ژنرال فرانكو در اواسط دهه1970
ميالدي شده است .اين موضوع همچنين نشان ميدهد كه
جريان جداييطلبي در اتحادي��ه اروپا نيز پس از بحرانهاي
مهاجرتي و ادامه نا امي��دي از بهبود اوضاع اقتصادي در حال
افزايش اس��ت .در حال حاضر پ��س از درگيريهاي متعدد
پليس اس��پانيا با جداييطلبان كاتالونيا و برگزاري رفراندوم
در شرايط س��خت ،نقاط مبهم وضعيت بيش از نقاط روشن
آن اس��ت .هرچند كه پوجدمون اعالم استقالل رسمي نكرد
اما در يك اقدام نمايشي  71نماينده از  135نماينده پارلمان
كاتالونيا شروع به امضاي يك سند كردند كه اعالميه استقالل
كاتالونيا بوده است ونمايندگان به عنوان نمايندگي جمهوري
كاتاالن مستقل آن را به امضا رساندند.

چهرهها  -خبرها

وليد معلم :ائتالف امريكا در
سوريه همهچيز را نابود ميكند به
جز داعش

وليد معلم و س��رگئي الوروف وزراي امور خارجه س��وريه و
روسيه چهارشنبه در شهر سوچي ديدار و گفتوگو كردند.
به گزارش فارس ،پس از اين ديدار معلم تاكيد كرد كه ائتالف
بينالملل��ي به رهبري امريكا در س��وريه همهچي��ز را نابود
ميكند ،به جز گروه تروريس��تي داعش .وزير خارجه سوريه
تصريح كرد كه واش��نگتن به صورت هدفمن��د و به منظور
طوالني كردن مدت زمان جنگ ،زيرس��اختهاي س��وريه
را ه��دف قرار ميده��د .الوروف نيز اعالم كرد كه مس��كو با
قاطعيت در برابر تالشهاي متهم كردن دمش��ق به استفاده
از سالح شيميايي آن هم بدون ارايه ادله ،ايستادگي خواهد
كرد .وزير خارجه روسيه تصريح كرد كه پيروزيهاي ارتش
سوريه با حمايت جنگندههاي روس ،باعث شده است كه نياز
بيشتري به حل بحران سوريه احساس شود .در همين راستا،
جلس��ه عمومي دهمين دوره كميته دولتي مشترك ميان
سوريه و روسيه در زمينه همكاري اقتصادي ،تجاري ،علمي و
تكنولوژي روز گذشته در شهر سوچي برگزار شد.

برگزاري جلسه توجيهي
مذاكرهكنندگان هستهاي امريكا
با نمايندگان دموكرات كنگره

مذاكرهكنندگان امريكا در مذاكرات هس��تهاي ايران و گروه
 5+1در يك جلس��ه توجيهي با قانونگ��ذاران دموكرات در
مجلس نمايندگان در آستانه ضرباالجل ترامپ براي تاييد
پايبندي ايران به برجام ديدار كردند .نانس��ي پلوسي ،رهبر
اقليت مجلس نمايندگان امريكا عصر روز چهارش��نبه يك
جلسه توجيهي با مذاكرهكنندگان كليدي امريكا در مذاكرات
هس��تهاي ايران و گروه  5+1برگزار كرد .جان كري وزير امور
خارجه پيشين و ارنست مونيز وزير انرژي پيشين امريكا در
اين جلسه حضور داشتند .وندي شرمن ،معاون پيشين وزير
امور خارجه و سرپرس��ت تيم مذاكرهكننده امريكا به عالوه
جرارد آرو سفير فرانسه در واشنگتن و ديويد سوليوان سفير
اتحاديه اروپا در امريكا از ديگر شركتكنندگان در اين جلسه
توجيهي بودند .دونالد ترامپ رييسجمه��ور امريكا بايد تا
 15اكتبر گزارش��ي به كنگره درباره پايبندي ايران به توافق
هس��تهاي ارايه دهد .وي كه تاكنون بارها اين توافق را مورد
انتقاد قرار داده است ،انتظار ميرود كه برخالف دفعات قبل
اينبار پايبندي ايران را تاييد نكند.
ٌ

تالش روسيه براي ميانجيگري
ميان تهران و رياض

ميخايي��ل بوگدانف ،مع��اون وزير امور خارج��ه و نماينده
رييسجمهوريروسيهدرامورخاورميانه،آمادگياينكشور
را براي ميانجيگري بين تهران و رياض اعالم كرد .به گزارش
ايرنا ،بوگدانف روز چهارشنبه گفت« :چند بار تالش كرديم و
به ايران و عربستان سعودي پيشنهاد داديم پشت ميز مذاكره
بنشينند ،اما هيچگاه اراده خود را تحميل نكرديم ».روزنامه
ايزوستيا چاپ مسكو در اخبار آنالين خود به نقل از سخنان
بوگدانف نوشت« :همواره به شركاي خود در ايران و عربستان
سعودي اعالم كردهايم ،حاضريم ميزبان مذاكرات باشيم و
براي ارايه خدمات ميانجيگري بين دو كش��ور آمادهايم».
ايزوستيا در ادامه نيز به نقل از مقامهاي وزارت خارجه روسيه
بدون اعالم نام نوشت« :مساله ميانجيگري از سوي روسيه در
جريانسفراخيرهياتعربستانيبهسرپرستيملكسلمان
پادشاه اين كشور به مسكو مطرح شد ».به گفته اين مقامها،
طرفهاي ايراني و عربستان سعودي در پي راهحل سازش
بين دو كشور موافقت اوليه كردهاند .روزنامه روسي نوشت:
«محافلديپلماتيكايرانيخاطرنشانكردهاند،برايبررسي
چنين امكاني آمادگي دارند .از سوي ديگر ،كارشناسان نيز
بر اين باورند در صورت تحقق اين امر ،تنشها در خاورميانه
كاهش يافته و همچنين بر حل و فصل اوضاع پيرامون برجام
و سرنوش��ت بشار اس��د ،رييسجمهوري سوريه اثر مثبت
ميگذارد ».در همين حال ،يك مقام ديپلماتيك روس در
مصاحبه با ايزوستياگفت كه مسكو براي حل و فصل سياسي
مناقشه ميان رياض و تهران تالش ميكند و سعي دارد دو
طرف را به سوي كسب توافق سوق دهد .وي افزوده كه مسكو
در چارچوب تالشهاي خود در اين زمينه موفق شده است،
موافقت طرفهاي اختالف با ميانجيگري روس��يه را جلب
كند .ديپلمات روس خاطرنش��ان كرد :عربستان سعودي
آماده اس��ت ،گامهاي معيني را با ميانجيگري روسيه براي
برقراري مذاكرات با ايران بردارد .يك مقام ديپلماتيك ديگر
روسيه هم به ايزوستيا گفت :ثبات و امنيت خليج فارس در
راستاي منافع امنيتي مسكو است و به همين خاطر كمك
به قدرتهاي منطقهاي را براي رفع اختالفات شديد پيگيري
ميكند .وي ادامه داد :گسترش روابط و همكاريهاي روسيه
با عربستان س��عودي در س��الهاي اخير و همزمان حفظ
مناس��بات نزديك و توام با اعتماد بين مسكو و تهران براي
چنين موفقيتي اميد به وجود آورده اس��ت .در همين حال
والديمير جبارف ،معاون كميسيون امور بينالمللي شوراي
فدراس��يون روسيه گفت :تش��ديد اختالفات بين شيعيان
و سنيها در س��طح جهاني زمينهساز سودجويي بسياري
شده است .وي در گفتوگو با روزنامه ايزوستيا افزود :ايران
و عربستان س��عودي دو قدرت بزرگ مس��لمان هستند و
نبايد دشمن باشند .سناتور جبارف در پايان اظهار كرد :در
اين وضعيت نياز به ميانجي وجود دارد كه عالقهمند ادامه
برخورد و سودجويي كشورها در سطح جهاني نباشد .روسيه
ميتواند چنين نقشي را ايفا كند.

